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Dostępna pamię́c: 32 MB.

Profesor C. H. Ciwy pracuje nad programem komputerowym, który pomȯze mu zarobíc mnóstwo pie-
niędzy poprzez zakup i sprzedaż akcji na giełdzie. Jest on aktualnie zainteresowany akcjami firmy Seneda.
Profesor wie,̇ze kluczem do sukcesu jest dogłębna analiza historii kursów giełdowych. Dlatego tėz przez
ostatnien dni profesor dokładnie obserwował giełdę i zanotował,że i-tego dnia akcje firmy Seneda koszto-
wały pi dolarów (1≤ i ≤ n). Dla uproszczenia zakładamy,że wartósci te są parami ró̇zne.

Profesor zamierza wykonać m zapytán, związanych ze zgromadzonymi danymi i potrzebuje Twojejpo-
mocy w napisaniu programu komputerowego, który to usprawni. Jest on głównie zainteresowany zapytaniami
postaci〈b,e, l,u〉; każde z nich oznacza zapytanie o to, przez ile dni międzyb-tym ae-tym dniem (włącznie)
cena akcji Seneda leżała pomiędzyl a u dolarów (włącznie).

Profesor będzie korzystał z Twojego programu w specyficznysposób. Wi-tym zapytaniu (dla 1≤ i ≤ m)
Twój program jako dane dostanie cztery liczby całkowite:bi, ei, li orazui. Wynikiem powinna býc liczbasi —
odpowiedź na zapytanie postaci〈bi,ei, li + si−1,ui + si−1〉 (gdziesi−1 to odpowiedź na poprzednie zapytanie).
Zakładamy przy tym,̇zes0 = 0.

Zadanie

Napisz program, który:
• wczyta ze standardowego wejścia historię giełdową firmy Seneda oraz opis zapytań profesora,

• wyznaczy odpowiedzi dla wszystkich zapytań,

• wypisze odpowiedzi na standardowe wyjście.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera dwie liczby całkowiten oraz m (1 ≤ n ≤ 100000, 1≤ m ≤ 1000000),
oddzielone pojedynczym odstępem. Kolejnen wierszy opisuje wahania ceny akcji: wiersz(i + 1)-wszy
zawiera liczbę całkowitąpi (1≤ pi ≤ 109). Kolejnem wierszy opisuje zapytania profesora: wiersz(i+n+1)-
wszy zawiera cztery liczby całkowitebi, ei, li and ui (1 ≤ bi ≤ ei ≤ n, 1 ≤ li + si−1 ≤ ui + si−1 ≤ 109),
pooddzielane pojedynczymi odstępami.

Wyj ście

Wyjście powinno składác się zm wierszy.i-ty wiersz powinien zawierác jedną liczbę całkowitąsi.
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Przykład

Dla danych wej́sciowych:
5 4
17
3
5
94
8
1 5 4 113
3 4 -2 0
2 5 2 93
2 2 0 0

poprawnym wynikiem jest:
4
0
3
1
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